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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta návrh Komisie na harmonizované 
ukončenie sezónnych zmien času vo všetkých členských štátoch, ktorým Komisia reaguje na 
početné výzvy Parlamentu, ktorými v uplynulých rokoch požadoval prijatie takéhoto 
opatrenia.

Uplatňovanie zmeny času dvakrát ročne, ktorá bola zavedená právnymi predpismi Únie pred 
takmer 40 rokmi, sa v poslednom období stretáva s veľkým odporom občanov aj občianskej 
spoločnosti.

Je dôležité zdôrazniť, že sezónne zmeny času majú vplyv nielen na fungovanie vnútorného 
trhu, ale taktiež vzbudzujú viaceré obavy z hľadiska verejného zdravia, v neposlednom rade v 
súvislosti s ochranou určitých menšinových skupín, na ktoré má narušenie ich cirkadiálneho 
rytmu neprimerane veľký vplyv. Štúdie ďalej ukázali, že v dňoch nasledujúcich po zmene 
času sa zvyšuje počet nehôd a infarktov myokardu. 

Hoci je jasné, že na úrovni Únie treba prijať opatrenia zamerané na harmonizované ukončenie 
sezónnych zmien času, pravidlá vo forme priamo uplatniteľného nariadenia, ktorým by sa vo 
všetkých členských štátoch stanovilo používanie buď štandardného, alebo letného času, by 
zbytočne presahovali nevyhnutný rámec a nezohľadňovali by rozdielne potreby a podmienky 
v rôznych častiach EÚ. Preto by členské štáty mali mať možnosť rozhodnúť sa v tejto veci 
samy. Pred začatím uplatňovania smernice by sa im však malo poskytnúť viac času na to, aby 
sa na túto zmenu, ktorá by sa mala realizovať zosúladeným a koordinovaným spôsobom, 
pripravili.

Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia pred predložením návrhu na 
aktualizáciu smernice 2000/84/ES nevykonala žiadne riadne posúdenie vplyvu a že verejná 
konzultácia so zainteresovanými stranami netrvala plných 12 týždňov. Treba zdôrazniť, že v 
Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva sa inštitúcie zaviazali k tomu, že 
posúdenia vplyvu a konzultácie budú považovať za základné nástroje na zlepšenie kvality 
právnych predpisov Únie.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko však v plnej miere súhlasí so spravodajkyňou 
výboru zodpovedného za príslušnú oblasť, že táto smernica by sa mala prijať čo najskôr, 
pokiaľ možno pred koncom súčasného volebného obdobia, aby sa zabezpečila právna istota a 
aby sa členským štátom umožnilo dobre sa pripraviť na nadchádzajúce zmeny.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor 
vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 8. februára 2018 požiadal 
Komisiu, aby preskúmala úpravu letného 
času stanovenú v smernici 2000/84/ES a 
podľa potreby skoncipovala návrh jej 
revízie. Ďalej v ňom potvrdil zásadnú 
potrebu zachovania harmonizovanej 
koncepcie časovej úpravy na celom území 
Únie.

(2) Európsky parlament na základe 
viacerých petícií občanov, parlamentných 
otázok a verejného vypočutia o tejto 
otázke vo svojom uznesení z 8. februára 
2018 požiadal Komisiu, aby preskúmala 
úpravu letného času stanovenú v smernici 
2000/84/ES a podľa potreby skoncipovala 
návrh jej revízie. Ďalej v ňom potvrdil 
zásadnú potrebu zachovania 
harmonizovanej koncepcie časovej úpravy 
na celom území Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Komisia preskúmala dostupné 
dôkazy, ktoré dokladajú dôležitosť 
harmonizovaných pravidiel Únie v tejto 
oblasti v záujme zaručenia riadneho 
fungovanie vnútorného trhu a zabránenia, 
okrem iného, narušeniam časového 
harmonogramu dopravných operácií a 
fungovania komunikačných a 
informačných systémov, vyšším nákladom 
v cezhraničnom obchode či nižšej 
produktivite pri tovare a službách. 
Neexistujú presvedčivé dôkazy o tom, či 
výhody úpravy letného času prevažujú nad 
nevýhodami spojenými so zmenou času 
dvakrát do roka.

(3) Komisia preskúmala dostupné 
dôkazy, ktoré dokladajú dôležitosť 
harmonizovaných pravidiel Únie v tejto 
oblasti v záujme zaručenia riadneho 
fungovanie vnútorného trhu a zabránenia, 
okrem iného, narušeniam časového 
harmonogramu dopravných operácií a 
fungovania komunikačných a 
informačných systémov, vyšším nákladom 
v cezhraničnom obchode či nižšej 
produktivite pri tovare a službách. 
Neexistujú presvedčivé dôkazy o tom, či 
výhody úpravy letného času prevažujú nad 
nevýhodami spojenými so zmenou času 
dvakrát do roka, hoci mnohé vedecké 
štúdie vrátane štúdie výskumnej služby 
Európskeho parlamentu z októbra 2017 
na tému letnej úpravy času v EÚ podľa 
smernice 2000/84/ES poukázali na 
negatívne vplyvy zmeny času na ľudské 
zdravie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Táto smernica by sa mala 
uplatňovať od 1. apríla 2019, aby posledné 
obdobie letného času podľa pravidiel 
smernice 2000/84/ES vo všetkých 
členských štátoch začalo 31. marca 2019 o 
1.00 ráno koordinovaného svetového času. 
Členské štáty, ktoré po uvedenom období 
letného času plánujú prijať štandardný čas 
zodpovedajúci času v zimnom ročnom 
období v súlade so smernicou 2000/84/ES, 
by mali zmeniť svoj štandardný čas 27. 
októbra 2019 o 1.00 ráno koordinovaného 
svetového času, aby sa podobné a trvalé 
zmeny v rôznych členských štátoch 
vykonali súčasne. Je žiaduce, aby členské 
štáty prijali rozhodnutia o štandardnom 
čase, ktorý každý z nich bude uplatňovať 
od roku 2019, koordinovaným spôsobom.

(7) Táto smernica by sa mala 
uplatňovať od 1. apríla 2021, aby posledné 
obdobie letného času podľa pravidiel 
smernice 2000/84/ES vo všetkých 
členských štátoch začalo 31. marca 2021 o 
1.00 ráno koordinovaného svetového času.. 
Členské štáty, ktoré po uvedenom období 
letného času plánujú prijať štandardný čas 
zodpovedajúci času v zimnom ročnom 
období v súlade so smernicou 2000/84/ES, 
by mali zmeniť svoj štandardný čas 27. 
októbra 2021 o 1.00 ráno koordinovaného 
svetového času, aby sa podobné a trvalé 
zmeny v rôznych členských štátoch 
vykonali súčasne. Je žiaduce, aby členské 
štáty prijali rozhodnutia o štandardnom 
čase, ktorý každý z nich bude uplatňovať 
od roku 2021, zosúladeným a
koordinovaným spôsobom.

(Pozmeňujúci návrh, ktorým sa rok 2019 
mení na rok 2021, sa vzťahuje na celý text).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Bez ohľadu na odsek 1 môžu 
členské štáty uplatniť jednu sezónnu 
zmenu svojho štandardného času alebo 
časov v roku 2019, za predpokladu, že tak 
urobia 27. októbra 2019 o 1.00 ráno 
koordinovaného svetového času. Členské 
štáty oznámia dané rozhodnutie v súlade s 

2. Bez ohľadu na odsek 1 môžu 
členské štáty uplatniť jednu sezónnu 
zmenu svojho štandardného času alebo 
časov v roku 2021, za predpokladu, že tak 
urobia 27. októbra 2021 o 1.00 ráno 
koordinovaného svetového času. Členské 
štáty oznámia dané rozhodnutie v súlade s 
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článkom 2. článkom 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr 
do 1. apríla 2019 zákony, iné právne 
predpisy a správne opatrenia potrebné na 
dosiahnutie súladu s touto smernicou. 
Komisii bezodkladne oznámia znenie 
týchto ustanovení.

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr 
do 1. apríla 2021 zákony, iné právne 
predpisy a správne opatrenia potrebné na 
dosiahnutie súladu s touto smernicou. 
Komisii bezodkladne oznámia znenie 
týchto ustanovení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia 
od 1. apríla 2019.

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia 
od 1. apríla 2021.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Smernica 2000/84/ES sa zrušuje s 
účinnosťou od 1. apríla 2019.

Smernica 2000/84/ES sa zrušuje s 
účinnosťou od 1. apríla 2021.

Or. en
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